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 به زبان فارسی ب) مقاالت معتبر  الف) مقاالت معتبر به زبان خارجی

 – ISI مقاالت    جایگاه نویسنده

PubMed –Medlin 

مقاالت درمجالت  سایر 

 نمایه ها

در مجالت علمی  پژوهشی   جایگاه نویسنده

 فارسی

 1   تعداد مقاله نفر اول  - 6  6 تعداد مقاله نفر اول

4 تعداد مقاله نویسنده مسوول  1  مسوولتعداد مقاله نویسنده   -  4	

14 تعداد مقاله نفردوم و به بعد  -  تعداد مقاله نفردوم و به بعد  -  14	

  

   :انگلیسی مقاالت -1

سال   مجله  نویسندگان  عنوان

  چاپ

 Impact ایندکس 
factor  

Postmenopausal	effects	of	
intrastriatal	estrogen	on	

catalepsy	and	pallidal	
electroencephalogram	in	an	
animal	model	of	Parkinson's	

disease	

A	Sarkaki,	M	
Badavi,	N	

Hoseiny,	MK	
Gharibnaseri,	F	

Rahim	

Neuroscience	2008/     

The	effect	of	treadmill	
running	on	passive	

avoidance	learning	in	
animal	model	of	Alzheimer	

disease  

N	Hosseini,	H	
Alaei,	P	Reisi,	M	

Radahmadi  

International	
journal	of	
preventive	
medicine  

2013  ISI   

The	effect	of	synchronized	
forced	running	with	chronic	

stress	on	short,	mid	and	
long-term	memory	in	rats	

Maryam	
Radahmadi,	
Hojjatallah	

Alaei,	
Mohammad-
Reza	Sharifi,	

Nasrin	Hosseini	

Asian	journal	
of	sports	
medicine	

2013  Pubmed   

The	Effect	of	Synchronized	
Running	Activity	with	

Chronic	Stress	on	Passive	
Avoidance	Learning	and	

Body	Weight	in	Rats	

Maryam	
Radahmadi,	
Hojjatallah	

Alaei,	
Mohammad	
Reza	Sharifi,	

Nasrin	Hosseini	

International	
Journal	of	
Preventive	
Medicine	

2013  ISI   

Effects	of	CA1	glutamatergic	
systems	upon	memory	

impairments	in	cholestatic	
rats	

Nasrin	Hosseini,	
Mohammad	

Nasehi,	Maryam	
Radahmadi,	
Mohammad-

Reza	Zarrindast	

Behavioural	
brain	

research	

2013   ISI  3 

The	effect	of	treadmill	
running	on	memory	before	
and	after	the	NBM-lesion	in	

Nasrin	Hosseini,	
Hojjatallah	

Alaei,	Parham	

Journal	of	
bodywork	

and	

2013  ISI   



rats	Reisi,	Maryam	
Radahmadi	

movement	
therapies	

An	Arbitrary	Waveform	
Wearable	Neuro-stimulator	
System	for	Neurophysiology	

Research	on	Freely	
Behaving	Animals	

Mohsen	
Mosayebi	

Samani,	Amin	
Mahnam,	Nasrin	

Hosseini	

Journal	of	
medical	

signals	and	
sensors	

2014  Pubmed   

Cholestasis	progression	
effects	on	long-term	

memory	in	bile	duct	ligation	
rats	

Nasrin	Hosseini,	
Hojjatallah	

Alaei,	
Mohammad	

Reza	Zarrindast,	
Mohammad	

Nasehi,	Maryam	
Radahmadi	

Advanced	
biomedical	

research	

2014  Pubmed   

Effect	of	electrical	
stimulation	of	nucleus	
accumbens	with	low,	

median	and	high	currents	
intensities	on	conditioned	

place	preference	induced	by	
morphine	in	rats	

Maryam	
Radahmadi,	

Effat	Ramshini,	
Nasrin	Hosseini,	

Sara	Karimi,	
Hojjatallah	

Alaei	

Advanced	
biomedical	

research	

2014  Pubmed   

Effects	of	Cholestasis	on	
Learning	and	Locomotor	

Activity	in	Bile	Duct	Ligated	
Rats	

Nasrin	Hosseini,	
Hojjatallah	

Alaei,	
Mohammad	

Nasehi,	Maryam	
Radahmadi,	

ZARRINDAST	
Mohammad	

Reza	

The	
Malaysian	
journal	of	
medical	
sciences	

2014  pubmed   

Effect	of	chronic	stress	on	
short	and	long-term	

plasticity	in	dentate	gyrus;	
Study	of	recovery	and	

adaptation	

M	Radahmadi,	N	
Hosseini,	A	

Nasimi	

Neuroscience	2014  ISI  3.27 

Effect	of	exercise	duration	
and	exercise	withdrawal	on	
memory	consolidation	trend	

Radahmadi M, 
Alaei H, Sharifi 
MR, Hosseini N 

 .Atlas	of	

science	

2015  https://atlasofscience.org/sample-
page/  

 

Effects	of	different	timing	of	
stress	on	corticosterone,	

BDNF	and	memory	in	male	
rats  

Maryam	
Radahmadi,	
Hojjatallah	

Alaei,	
Mohammad	
Reza	Sharifi,	

Nasrin	Hosseini  

Physiology	&	
behavio  

r  

2015  ISI  2.34 

Preventive	and	therapeutic	
effect	of	treadmill	running	
on	chronic	stress-induced	

memory	deficit	in	rats	

Maryam	
Radahmadi,	
Hojjatallah	

Alaei,	
Mohammad	
Reza	Sharifi,	

Nasrin	Hosseini	

Journal	of	
bodywork	

and	
movement	
therapies	

2015  ISI   

Effect	of	forced	exercise	and	
exercise	withdrawal	on	

memory,	serum	and	
hippocampal	corticosterone	

levels	in	rats	

Maryam	
Radahmadi,	
Hojjatallah	

Alaei,	
Mohammad	
Reza	Sharifi,	

Nasrin	Hosseini	

Experimental	
brain	

research	

2015  ISI  1.91 

Effect	of	exercise,	exercise	
withdrawal,	and	continued	

Maryam	
Radahmadi,	

Brain	
research	

2016  ISI  2.74 



regular	exercise	on	
excitability	and	long-term	
potentiation	in	the	dentate	

gyrus	of	hippocampus	

Nasrin	Hosseini,	
Hojjatallah	

Alaei	

The	Effect	of	Preventive,	
Therapeutic	and	Protective	
Exercises	on	Hippocampal	

Memory	Mediators	in	
Stressed	Rats	

Maryam	
RADAHMADI,	

Nasrin	
HOSSEINI,	
Hojjatallah	

ALAEI,	
Mohammad	

Reza	SHARIFI	

Malaysian	
Journal	of	
Medical	
Sciences	

 

2016  pubmed  - 

Stress	biomarker	responses	
to	different	protocols	of	

forced	exercise	in	
chronically	stressed	rats	

Maryam	
Radahmadi,	
Hojjatallah	

Alaei,	
Mohammad	
Reza	Sharifi,	

Nasrin	Hosseini	

Journal	of	
Bodywork	

and	
Movement	
Therapies	

2017  ISI  - 

Effects	of	Stress	on	Serum	
and	Hippocampal	IL-1β	and	

Glucose	Levels	as	well	as	
Retention	in	Rats	

Maryam	
Radahmadi,	

Nasrin	Hosseini,	
Hojjatallah	

Alaei,	
Mohammad	
Reza	Sharifi	

Indian	J	
Physiol	

Pharmacol	

2017  Pubmed  - 

The	Effects	of	NBM-lesion	on	
Synaptic	Plasticity	in	Rats	

Nasrin	Hosseini,	
Hojjatollah	

Alaei,	Parham	
Reisi,	Maryam	

Radahmadi	

Brain	
Research	

2017  ISI  2.74 

  

  ): پژوهشی علمی( فارسی مقاالت -2

  سال چاپ  مجله  نویسندگان  عنوان

، فاطمه 1،2، مونا فرهاد1*نسرین حسینی   مقاومتی اقتصاد در جهت تحقق ابزار نوین جهانی ؛ نورومارکتینگ

، شبنم 1، وحید پیرحاجاتی1خجسته

، مهري 1، معصومه زحمتکشان1نجفی

  1نوري

Inpress- Civilica and 
SID 

inpress  

  

  :  که در کنگره ها شرکت داشته اند فارسی و انگلیسی مقاالت خالصه -3

 
 -ارائه (پوستر  کنگره  عنوان خالصه مقاله

  سخنرانی)

  سال 

Paired	pulse	facilitation	response	in	NBM	lesion	rats	 .The 4th Basic and 

Clinical Neuroscience 
Congress 

  پوستر
2015. 

Paired	pulse	facilitation	response	in	NBM	lesion	rats	The 4th Basic and 
Clinical Neuroscience 

Congress. 

 2015 پوستر

Exercise	effects	on	paired	pulse	facilitation	response	in	Alzheimeric	rats	The 22th International 
Congress of Physiology & 

Pharmacology 

 .2015 پوستر

Effect	of	physical	activity	on	serum	and	hippocampal	corticosterone	levels	in	rats	The 22th International 
Congress of Physiology & 

Pharmacology, 

 2015 پوستر

Effect	of	Chronic	Stress	on	Excitability	and	Short-term	Plasticity	of	the	Dentate	Gyrus	in	Rats	66th International 

Conference of Cognitive 

 2015 پوستر



Science (ICCS 2015), 

Evaluation	 of	 Cocaine	 and	 Safinamide	 in	 Binding	 with	 Monoamine	 Oxidase-B	 by	 Docking	
Method	

11 th annual international 
addiction science congress 

 2017  سخنرانی

Neuromarketing;	a	New	World	Tool	for	Realizing	Resistance	Economics	The  3 rd conference on 
Business Management 

and Economocs 

 2017 سخنرانی

Late	Paired	Pulse	Inhibition	response	in	NBM	lesion	rats	The 5th Basic and 
Clinical Neuroscience 

Congress 

 2017 پوستر

Paired	–pulse	 facilitation	response	at	dentate	 gyrus	of	 hippocampus	by	 exercise	 in	 stressed	
rats		

The 5th Basic and 
Clinical Neuroscience 

Congress 

 2017 پوستر

The	treadmill	running	effects	on	hippocampal	dentate	gyrus	baseline	
neural	activity	in	NBM-lesioned	rats	

The 6th Basic and 
Clinical Neuroscience 

Congress 

 2017 پوستر

Effect	of	different	timing	of	regular	exercise	on	neurogenesis	factor	in	hippocampus	of	male	
rats	

The 6th Basic and 
Clinical Neuroscience 

Congres 

 2017 پوستر

An	 In	 Silico	 Approach	 about	 Antidepressant	 Medication:	 Evaluation	 of	 Hypericin	 and	
Phenelzine	in	Binding	with	Monoamine	Oxidase	A	by	Docking	Method	

	

The 6th Basic and 
Clinical Neuroscience 

Congres 

  2017  پوستر

 

   : کتاب ترجمه یا تالیف- 4

  سال چاپ  ترجمه/ ترجمه  نویسندگان  عنوان کتاب

  نیسروتون يفارماکولوژ یینکته طال 330

	

  تحت چاپ کردآوري  نسرین حسینی –شبنم نجفی 

  

  : تحقیقاتی طرحهاي همکار یا مجري -5

  وضعیت  سال اجرا  مجري/همکار  عنوان طرح تحقیقاتی

 در حال اجرا 1396  مجري	مرور نظام مند کی: مریآلزا یماریدر ب ٩ Toll like receptor	نقش

  1396  1396  يمجر	يداده کاو کردی: با رویوانیدر مدل مدل ح یناپسیبلند مدت س تیتقو يبر اساس داده ا مریآلزا يماریب سکیر ینیب شیپ

 در حال اجرا 1396 همکار 	یمولکول نگیاستراز با روش داک نیکول لیاست میدهنده کندر در اتصال باآنز لیتشک يسه مولکول از اجزا

  بررسیدر حال   1396  يمجر  ییایمیش یپوکسیدر برابر ه OLN-93 تیگودندروسیال يسلول ها اتینقره بر ح دیینانو کلو یاثر حفاظت یبررس

بـا   مـار ینـر تحـت ت   يرت هـا  پوکامـپ یه هیو حافظه و آپوپتوز ناح يریادگیاثر آن بر  یو بررس ازیو مشتقات آن از پ نیکرست صیو تخل يجداساز

  دیاکسا يد ومیتانینانوذرات ت

  یدر حال بررس  1396  همکار

  

:آموزشی هاي کارگاه برگزاري در همکاري -6  

  

  سال برگزاري    مدرس/ شرکت کننده  عنوان کارگاه

 1395  مدرس	و اختالالت جنسی استومیت ها سمینار دو روزه مراقبت هاي پیشرفته استوما 

: کاهش بین آموزش (کارگاه تدوین دستنامه منتور شیپ قبل و حین خدمت پرستاري کارگاه آموزشی و پژوهشی در رابطه با تد.ین دستنامه راهبردي در پرستاري

	و بالین

برنامـــه ریـــزي و راه 

 اندازي

8/4/95 

قبـل و حـین خـدمت پرسـتاریو برنامـه آموزشـی و       : نهایی سازي دستنامه راهبردي ( تد.ین دستنامه راهبردي در پرستاريکارگاه آموزشی و پژوهشی در رابطه با 

  عملیاتی تربیت راهبر در ایران

برنامـــه ریـــزي و راه 

  اندازي

24/5/95  

NIH-standard	proposal	writing	for	clinical,	epidemiological	and	health	services	/policy/economic	research	2016می  30 -28  شرکت  

  1396  ساعت 40/ شرکت  کارگاه آموزشی سیستماتیک ریویو و متا آنالیز 

  1396  شرکت  نحوه داوري و جستجوي پیشرفته اختراعات 

  8/95/ 12و  11  شرکت  کارگاه روش ها و فنون طراحی و اجراي کارگاه آموزشی براي بزرگساالن 

  95  شرکت  )2ترجمه  (کارگاه اصول و مبانی 

  95  شرکت  کارگاه راهکارهاي پیشگیري از سرقت ادبی و چگونگی با نرم افزارهاي تشخیص آن

  95  شرکت  کارگاه آیین نگارش  انگلیسی به زبان انگلیسی (نگارش جمالت پیچیده)

  95  شرکت  کارگاه آیین نگارش  انگلیسی به زبان انگلیسی (ویژگی هاي متون علمی)

  95  شرکت  کارگاه اصول و مبانی ترجمه پیشرفته 



  95  شرکت  کارگاه طراحی آموزشی  (طرح دوره و طرح درس)

  95  شرکت  سمینار ترجمان دانش،، حفاظت از مالکیت فکري و معاهدات بین المللی

  95  شرکت  کارگاه عام سنجی و کار با نرم افزار آن

  96  شرکت  ترجمان و تبادل و تجاري سازي دانشکارگاه 

  

 

سوابق آموزشی: - 7  

 
استاد راهنما/استاد   عنوان پایان نامه

  مشاور

  سال  مقطع

ــی  مشاور	نونیازید با مسموم شده يرت ها پوکامپیبافت ه در یشناخت راتییو تغ	TNF	انیبر ب دیکلورا نیو مکمل بربر یمقاومت نیتمر ریتاث کارشناسـ

 ارشد

 در حال اجرا

بر  دیکلورا نیو مکمل بربر یمقاومت نیتمر ریتاث TNF	 نونیازید با مسموم شده يرت ها پوکامپیبافت ه در یشناخت راتییو تغ 	BCL	-2	 و

نونیازیشده با د مسموم يرت ها پوکامپیدر بافت ه یشناخت راتییتغ 	

ــی  مشاور کارشناسـ

 ارشد

 در حال اجرا

نانوذرات تیتانیوم دي اکساید قبل از تولدبررسی اثر آپی ژنین بر هیپوکامپ نوزادان رت هاي تحت تیمار با  ــی   مشاور  کارشناسـ

  ارشد

  در حال اجرا

نسونیپارک یچالکون بر مدل سلول دیجد بیترک یو محافظت عصب يمطالعه اثر ضد اپوپتوز ــی   مشاور  کارشناسـ

  ارشد

  در حال اجرا

 
  

  : اجرایی سوابق - 8

 مدیر امور بین الملل مرکز تحقیقات پرستاري -1

 يپرستار قاتیحقتمرکز روابط عمومی  -2

 ایرانپرستاري  نشریهویراستار  -3

 مسئول ارزشیابی مرکز تحقیقات نوروساینس -4

 نسینوروسا قاتیمرکز تحقمسئول کارگروه سیستماتیک ریویو  -5

 نسینوروسا قاتیمرکز تحقمسئول عقد تفاهم نامه هاي  -6

 نسینوروسا قاتیمرکز تحقمسئول آزمایشگاه رفتاري  -7

 نسینوروسا قاتیمرکز تحقمسئول سیستم پژوهشیار  -8

 

  :موارد سایر - 12

 )٩۴بھمن  –ساعت (آبان  ٢٠٠شرکت در دوره عالی مدیریت پژوھش و فناوری بھ مدت  -١

  داوری پتنت و اختراعات -٢

 و منابع تیریتوسعھ مد معاونتی ھمکار با ھیو اول یتخصص ،یعموم ،یتیریمدی، جامع پرستار فیشرح وظاھمکاری در  -٣

انجمن  ،یو توانبخش یستیبھز علوم ز،یھمدان، اصفھان، تبر ،یبھشت دیتھران، شھ یعلوم پزشک یھا دانشگاه درمان معاونت

 یو بھره ور یتوانمندساز دفتر یو پرستار ینیارتقاء سالمت و خدمات بال دفتر ،یکشور، سازمان نظام پرستار یعلم یھا

 یانسان یروین

یان علوم پزشکی کشور، حیطھ تفکر علمی در علوم پایھ jت در کالس ھای آمادگی نھمین المپیاد دانشجوساع ١٠تدریس بھ مدت  -۴

 ٩۶- ٩۵در سال تحصیلی 

 ترم) ٣تدریس واحد فیزیولوژی و آناتومی نوزادان دانشکده پرستاری و مامایی، دانشجویان کارشناسی ارشد ( -۵



 ترم) ٣ارشد ( یکارشناس انیدانشجو ،ییو ماما یدانشکده پرستاردریس واحد پاتوفیزیولوژی ت -۶

 دانشگاه علوم پزشکی ایران. در حال برگزاری MBAسرکت در دوره  -٧

برنامھ راھبردی شبکھ ملی  انجام بخش اولویت سنجی و تعیین اولویت ھای تحقیقاتی کشور در زمینھ موضوعات پرستاری در -٨

 ١٣٩۵. تحقیقات پرستاری

  


